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Przedsiębiorcy  

Jednostki samorządu terytorialnego  

Szkoły wyższe  

Zasięg: województwo lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie 



Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe 

Profil - branża OZE i EE: 

energetyka wodna,  

wiatrowa,  

solarna,  

budownictwo energooszczędne 

wykorzystanie biomasy (biogazownie, energetyka zawodowa) 



Cele działań Lubelskiego Energetycznego  
Partnerstwa Naturowego 

• budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 
przedstawicieli jst w zakresie możliwości produkcji energii z 
odnawialnych źródeł na obszarach Natura 2000; 

 

• promowanie obszarów Natura 2000 i branży OZE z pokazaniem korzyści 
ekonomicznych i ekologicznych; 

 

• podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 2000 w 
powiecie tomaszowskim;  

 

• dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin województwa 
lubelskiego poprzez tworzenie klimatu przyjaznego dla rozwoju 
energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000 



Działania zrealizowane przez Lubelskie  
Energetyczne Partnerstwo Naturowe w 2015 r. 

• wizyty studyjne: MEW (woj. świętokrzyskie: Bieleckie Młyny, Wolica), 
farma fotowoltaiczna (gmina Izbica); 
 

• spotkania szkoleniowo-warsztatowe na temat uwarunkowań 
środowiskowych i dobrych praktyk w prowadzeniu działalności 
gospodarczej na obszarach chronionych (w szczególności NATURA 
2000) oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, w tym 
rozwiązywania konfliktów związanych z lokalizacją inwestycji w branży 
OZE 
 

• szkolenie z zakresu możliwości pozyskania dofinansowania m. in. z UE 
na realizacje projektów z zakresu OZE i EE, w tym na obszarach Natura 
2000; 



Działania zrealizowane przez Lubelskie  
Energetyczne Partnerstwo Naturowe w 2015 r. 

 
 
 

• publikacja „Oferta inwestycyjna dotycząca obszarów Natura 2000 w 
powiecie tomaszowskim”; 

 
• audycja radiowa wyemitowana w Radio Lublin; 
 
• konferencja regionalna „Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 

2000 na Lubelszczyźnie – potencjał i możliwości działania”; 
 
• stoisko Partnerstwa podczas trzech wydarzeń regionalnych, w tym 

konferencji „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – 
stymulatory rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego” 
organizowanej przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny; 
 

• dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych 



Dokumentacja fotograficzna z działań LEPN w 2015 r. 



Dokumentacja fotograficzna z działań LEPN w 2015 r. 



Dokumentacja fotograficzna z działań LEPN w 2015 r. 
 



Tereny Natura 2000,  
które leżą w obszarze szczególnego  
zainteresowania Partnerstwa znajdują się  
na terenie powiatu tomaszowskiego 



Dolina Sołokiji PLB060021 - obszar o powierzchni 13 667,76 ha, położony przy  
granicy polsko-ukraińskiej, obejmuje dolinę rzeki Sołokiji od Tomaszowa Lubelskiego 
do granicy państwowej.  

 

Lokalna ostoja lęgowa ptaków, ważna w silnie przekształconym krajobrazie rolniczym 
Lubelszczyzny, w tym w szczególności gatunków wodno-błotnych, drapieżnych oraz 
dzięciołów. 

  

Jedna z najważniejszych krajowych ostoi lęgowych rybitwy białowąsej Chlidonias 
hybrida (46 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej) oraz ważna 
regionalna ostoja lęgowa derkacza Crex crex (97–100 par lęgowych).  

 

Jedno z ostatnich stanowisk lęgowych ginącej w Polsce uszatki błotnej Asio flammeus 
(1 para lęgowa). 

 

Miejsce zatrzymywania się zgrupowań migrujących ptaków wodno-błotnych.  
 

W granicach znajduje się rezerwat przyrody: „Machnowska Góra” (25,30 ha) 
 i siedliskowy obszar Natura 2000 Żurawce PLH060029 (30,4 ha). 
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Ostoja Tyszowiecka PLB060011 obejmująca całą dolinę rzeki Sieniochy  
i środkowy odcinek doliny Huczwy oraz tereny przyległe (11029,41 ha).  

 

Ostoja lęgowa ptaków wodnobłotnych. 

 

Tutejsze populacje lęgowe bączka Ixobrychus minutus (5–6 par lęgowych, blisko  
1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), zielonki Porzana parva (10–15 
odzywających się samców, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), derkacza 
Crex crex (114–133 odzywających się samców), dubelta Gallinago media  
(11–22 odzywających się samców, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), 
rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida (do 36 par lęgowych, ok. 3% 
ogólnokrajowej populacji lęgowej) i podróżniczka Luscinia svecica (10-15 par 
lęgowych, blisko 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) należą do najliczniejszych 
w regionie. 

 

Gniazduje tu żołna Merops apiaster (do 5 par lęgowych, ponad 2% populacji 
lęgowej w Polsce).  
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Pastwiska nad Huczwą PLH060014   

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 149,5 ha, położony w 
południowo zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej, która jest fragmentem 
Wyżyny Zachodnio- Wołyńskiej, ciągnącej się w postaci pasma wzniesień po 
obu stronach górnego Bugu.  

 

Jedna z 7 zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce. 

  

Na powyższych terenach samorząd lokalny we współpracy z inwestorami 
prywatnymi planuje budowę biogazowni rolniczych i farm fotowoltaicznych. 
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Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  
– Lider Partnerstwa 

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem wysokich standardów 
realizowanych działań i świadczonych usług są posiadane przez Fundację certyfikaty i akredytacje. 
Fundacja ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów z funduszy 
przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.  

 

Ważnym segmentem podejmowanych działań jest świadczenie usług komercyjnych dla 
przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, instytucji rynku 
pracy, a także jednostek naukowo-badawczych z województwa lubelskiego. Fundacja organizuje 
szkolenia, fora dyskusyjne, seminaria i konferencje.  

 

Od wielu lat Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny podejmuje działania mające na celu promocję idei 
wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, a także 
poprawy efektywności energetycznej. Jest inicjatorem i koordynatorem Lubelskiego Klastra 
Ekoenergetycznego, który skupia podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną 
i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne.  

 

 



Kontakt: 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

Droga Męczenników Majdanka 181 
20-325 Lublin 

tel. 81 710 19 00, fax 81 710 19 10 
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl 

www.fundacja.lublin.pl 
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